របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤



I. សស្ចកដីសផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយ

យុទ្សា
ធ ស្ដស្ដចរុសកាណ

ដាំណាក់កាលទ្ី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

និ ងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ ឆ្នាំ២០១៤ រយៈយពលមួ យផែយនេះត្រប់អងគភាពចាំ ណុេះ
ត្កសួងបានែិ ត្ែាំ ត្បឹ ងផត្បងបយងកើនកិចចសហការជាមួយត្កសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នធ និ ងដៃរូអភិ វឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលរឺ រៃាោាំត្រ ដៃរូឯកជនជាអនកអនុវត្ដ ស្សបតាម
ជាពិ យសសវស
យោលនយោបាយ “ អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាត្ិ ” កនុងយោលបាំ ណងយធវើឱ្យ “ វបបធម៌ កាាយជាយសៃាកិចជា
ច ត្ិ”
យដ្ឋយជត្មុញបផនាមនូវការយត្បើត្បាស់សកាានុ ពលវបបធម៌ ជាត្ិ ជាថាមពលអភិ វឌ្ឍយសៃាកិចច តាមរយៈការពត្ងឹ ង
ការបងកបយងកើនែលិត្ែលឧសាហកមមវបបធម៌សត្ាប់យោលយៅពាណិជជកមម

និ ងយរសចរណ៍

យដ្ឋយបយងកើត្

ការងារ ពត្ងឹ ងសីលធម៌ សងគម និងរយបៀបរស់យៅដលាលូនរ យធវើឱ្យផែមរានរាំ និត្បងកបយងកើត្ និ ងបយងកើននិ ន្ននការយសនហា
វបបធម៌ ជាត្ិ រួមចាំ ផណកកាត្់ បនាយភាពត្កី ត្ករបស់ត្បជាជន យធវើឱ្យសងគមររួលបាននូ វសុែៃុ មរមន្ន យៃើ មបី
ឈានយៅសយត្មចយោលយៅ “កមពជា
៖ ត្ពះរាជាណាចត្កននវប្បធម៌” ។
ុ
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្កប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថានក់ៃឹកន្នាំត្កសួង ៖
ត្កសួងវបបធម៌

និងវ ិចិត្ត្សិលបៈៃឹ កន្នាំយដ្ឋយ

រៃាមន្ដនដី១រូប

អមយដ្ឋយរៃាយលខាធិការ៧រូប

និង

អនុរៃាយលខាធិការ៨រូប។
ែ-ថានក់រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល៖
ថានក់ រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល ត្កសួងាន ៖
-អរគន្នយកដ្ឋានរៃាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុ ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៩ (ន្ន.រៃាបាល ន្ន.បុ រគលិក ន្ន.ផែនការ

សាិត្ិ និងសរុប ន្ន.រណយនយយ ហិរញ្ញ វត្ាុ ន្ន.សាំភារៈ និ ងបរ ិកាារ ន្ន.នីត្ិកមម ន្ន.សិរិ អ
ធ នកនិពនធ និ ងសិរិ ធ
ត្បហាក់ ត្បផហល ន្ន.សហត្បត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាស្ថ៊ាន ស្ថលាបណុដ េះបណ្ដ
ដ លត្កបែណឌ
វបបធម៌) ។
1

-អរគន្នយកដ្ឋានបយចចកយរសវបបធម៌

ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៥

(ន្ន.អភិវឌ្ឍវបបធម៌

ន្ន.យសៀវយៅ

ការអាន ន្ន.សិលបៈភាពយនដ និ ងែសពវែាយវបបធម៌ ន្ន.សិលបៈរសសនី យភាព ន្ន.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគន្នយកដ្ឋានយបត្ិកភណឌ ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៤ (ន្ន.បុរាណវត្ាុ ន្ន.ស្ថរមនទីរ ន្ន.បុ រាណវ ិរា

និ ងបុ យរត្បវត្ដិវ ិរា ន្ន.ោាំពារ និងអភិ រកសសាំណង់ បុរាណ) ។

យត្ៅពី យនេះយៅានអងគភាពចាំ នួន០៤យរៀត្ ផៃលសាិត្យៅយត្កាមការៃឹកន្នាំផ្ទទល់របស់រៃាមន្ដនដី ៖
-សកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិត្ត្សិលបៈផៃលជាត្រឹេះស្ថានស្ថធារណៈ

ថានក់យសមអ
ើ រគន្នយកដ្ឋាន

ាន

មហាវ ិរាល័យចាំ នួន០៥ (មហា.បុ រាណវ ិរា មហា.ស្ថាបត្យកមម និ ងនររូបនីយវ ិរា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.ន្នៃស្ថស្ដសដ) និ ង មជឈមណឌលសិកាស្ស្ថវត្ជាវវបបធម៌ វ ិរាស្ថស្ដសដ១ ។
-ន្នយកដ្ឋានសវនកមមដែទកុង
ន

-អធិការដ្ឋាន ថានក់យសមន្ន
ើ យកដ្ឋាន
-ស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបៈ ថានក់ យសមើន្នយកដ្ឋាន ានស្ថលាជាំ ន្នញចាំនួន០៥ (ស្ថលារបាាំ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរូប ស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាាន) ។
រ-ថានក់រាជធានី-យែត្ដ ៖
ត្កសួងានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចាំ នួន២៤ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្
សិលបៈត្កុង ែណឌ ស្សុក ចាំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្កប្ែណឌមស្ដនដរា
ី ជការ ៖
ត្កសួងានមន្ដនដីរាជការសរុបចាំ នួន២.៤៦៤ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៨៧៣ន្នក់ ផចកយចញជា ៖-ថានក់ រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល ានចាំនួន១.៤៦៥ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៥៦៥ន្នក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យែត្ដ ានចាំ នួន៩៩៩ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៣០៨ន្នក់ ។
ឹ នា ាំត្កស្ួង ៖
III. ស្កមមភាពការងារថ្ននក់ដក
ស្កមមភាពកនងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-ដលៃរី២៣ ផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី អយញ្ជើញជាអធិ បត្ីកុងពិ
ន
ធីត្បកាសជ័ យលាភី

ត្បឡងស្ថនដៃផត្ងនិ ពនធត្បយលាមយលាក និងកាំណ្ដពយយរឿង យលើករី១៥ ឆ្នាំ២០១៣ ពានរងាវន់យលាកស្ថស្ដស្ថាចារយ
រ ឹម រិ ន យៅបណ្ដាល័យជាត្ិ
-ដលៃរី៣០ ផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ររួ លជួប ឯកអរគរៃារូត្ និងយលខារូត្ឥណ្ដ
ឌ
ត្បចាាំយៅត្ពេះរាជាណ្ដចត្កកមពុជា យៃើមបីចូលជួបសផមាងការរួរសម និងពិ ភាកាការងារមួ យចាំ នួនពាក់ព័នន
ធ ឹង
វ ិស័យវបបធម៌ យលើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការវបបធម៌ដនត្បយរសទាាំងពី រ ។
ស្កមមភាពសត្ៅត្ប្សទ្ស្ ៖

-ដលៃរី០៣-០៤

ផែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ២០១៤

យលាកជាំ ទាវរៃាមន្ដនាី

ចូ លរួមត្បជុាំ សននិសីរអនារជាត្ិ

សាីពី

The Inter-civilization Consent as a Compulsory Condition for Sustainable Development យៅរី ត្កុង
Saint-Petersburg សហព័នធរស
ុ សី ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
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-យៅដលៃរី១០ ៃល់ដលៃរី១២ ផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ ថានក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ដនត្កសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ បានចូលរួមយោរពត្ពេះវ ិញ្ញញណក័ន
ា ធ និ ងៃផងែត្ពេះបរមអៃាិ ត្ពេះករុណ្ដត្ពេះបារសយមាចត្ពេះ
នយរាត្ាម សីហនុ ត្ពេះមហាវ ីរកសត្ត្ ត្ពេះវររាជបិ តាឯករាជយ បូរណភាពរឹកៃី និ ងឯកភាពជាត្ិផែមរ “ ត្ពេះករុណ្ដ
ត្ពេះបរមរត្នយកាៃា ”
-យៅដលៃរី១៧ ផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ យៅរី សីកា
ា រត្កសួងបានយរៀបចាំយបើកវរគត្បឡងជត្មុេះកាំ ណ្ដពយ និ ង
ចយត្មៀងផែមរជាសកលយលើករី៣ ឆ្នាំ២០១៤ យត្កាមអធិបត្ី ភាពយលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាីត្កសួងវបបធម៌ និ ង វ ិចិ ត្ត្
សិលបៈយដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីឯកឧត្ាមរៃាយលខាធិ ការ អនុរៃាយលខាធិ ការ ឯកឧត្ាម យលាកជាំ ទាវ
រី ត្បឹ កា

ជាំនួយការត្កសួង

យលាកស្សីត្បធាន

អរគន្នយក

អរគន្នយករង

អនុត្បធានន្នយកដ្ឋាន

ត្ពឹ រប
ធ ុ រស

សកលវ ិរាធិ ការ

ត្ពឹរធបុរសរង

យលាក

ិ ាធិ ការរង
សកលវរ
យលាកស្សី

កញ្ញញ

យលាក
ត្បធាន

អនុ ត្បធានមនទីរវបបធ៌មរាជធានី-យែត្ា និ ងសិលបករ សិលបការ ិនី សរុបានចាំនួន២២០ន្នក់
-យៅដលៃ២៤

ផែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ២០១៤

យៅស្ថលមយហាស្សពយកាេះយពត្ជ

ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីយបើក

មយហាស្សពសិលបៈចយត្មៀងផែមរជាសកល យលើករី៣ ឆ្នាំ២០១៤ យត្កាមអធិ បត្ីភាពៃ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧរតម
កិរតិសស្ដាាប្ណឌិរ

គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមស្ដនតីត្ប្ច ាំការ យដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីថានក់ៃឹកន្នាំ

ជាន់ ែពស់បណ្ដ
ដ ត្កសួង-ស្ថាប័ ន យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ថានក់ ៃឹកន្នាំ មន្ដនដីរាជការត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
សិលបករ សិលបការ ិនី ោ៉ា ងយត្ចើ នកុ េះករ
-យៅដលៃ៣១

ផែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ២០១៤

យៅស្ថលមយហាស្សពយកាេះយពត្ជ

ត្កសួងបានយរៀបចាំ ពិធីបិរ

មយហាស្សពសិលបៈចយត្មៀងផែមរជាសកល យលើករី ៣ ឆ្នាំ២០១៤ យត្កាមអធិបត្ីភាពៃ៏ ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧរតម
ប្ណឌិរស្ភាចរយ ស្ុែ អាន ឧប្នាយករដាមស្ដនតី រដាមស្ដនតីទ្ទ្ួលប្នទកទ្ី
ស្កា
ី ត រគណៈរដាមស្ដនតី យដ្ឋយានការ
ុ

អយញ្ជើញចូ លរួមពីថានក់ ៃឹកន្នាំជាន់ ែពស់បណ្ដ
ដ ត្កសួង-ស្ថាប័ ន

យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ

ថានក់ ៃឹកន្នាំ

មន្ដនដីរាជការ

ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ សិលបករ សិលបការ ិនី ោ៉ា ងយត្ចើនកុ េះករ ។
២-ការងាររដាបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដាបាលទ្ូសៅ ៖

-បានររួ លលិែិត្ចូ លពី ត្រប់ ស្ថាប័នចាំនួន៣៤៣ចាប់
ចាំ នួន៣០៥ចាប់

និង

បញ្ូជ នលិែិត្យចញយៅត្រប់ ស្ថាប័ ន

-បានតាក់ ផត្ងលិែិត្រៃាបាល និ ងលិែិត្ន្នន្នបានចាំនួន៣៣ចាប់ តាមត្ត្មូវការរបស់ថានក់ ៃឹកន្នាំ
និ ងបានបញ្ូជ នយចញតាមត្ចកយចញរៃាបាលយៅត្រប់ យោលយៅ និ ងស្ថាប័នពាក់ព័នធទាន់ យពលយវលា
-បានយរៀបចាំររួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី ត្បជុាំ យែសងៗបានទាន់ យពលយវលា

-កាាាំងសនដិសុែ និ ងនររបាលោមត្បចាាំការយពលដលៃ និ ងយប់ សហការោនបានលអកុងការផលរកា
ន

សុវត្ាិភាព យៅរី សីកា
ដ រត្កសួង

-បានយធវើការផចកចាយយសៀវយៅរាជកិចជ
ច ូ នថានក់ ៃឹកន្នាំ និ ងអងគភាពតាមយោលការណ៍ សរុបបាន
ចាំ នួន៣៦៣កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ ានវ ិរាបានៃាំ យណើរការជាធមមតា តាមផែនការរបស់ថានក់ ៃឹកន្នាំត្កសួង
-បានយរៀបចាំបយងកើត្ Voice Call (រូ រស័ពទតាម Internet ) ជូនថានក់ ៃឹកន្នាំ និ ងមន្ដនាីរាជការយៅរី សី ា
ការត្កសួង
-បានយរៀបចាំយបាេះពុមពន្នមប័ណាជូនថានក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ។
២.២.ការងារប្ុគគលក
ិ ៖
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-បានបញ្ចប់ ការងារយរៀបចាំការត្បឡងយត្ជើ សយរ ើសសិសស

និ សសិត្

ចូ លបយត្មើការងារកនុងត្កបែ័ណឌ

ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈឆ្នាំ២០១៤ យដ្ឋយយត្ជើ សយរ ើសបានយបកាជនត្បឡងជាប់ ចាំនួន៧៩ន្នក់ កនុងយន្នេះ
ថានក់ កណ្ដ
ា លចាំនួន៣៨ន្នក់ និងថានក់ រាជធានី-យែត្ាចាំនួន៤១ន្នក់

-បានស្សង់ សិត្
ា ិមន្ដនាីរាជការផៃលត្ត្ូវត្បឡងបាូរត្បយភរត្កបែ័ ណឌសរុបចាំនួន៩៧៦ន្នក់

ថានក់ កណ្ដ
ា លានចាំ នួន៥១០ន្នក់ និ ងថានក់ រាជធានី-យែត្ាានចាំ នួន៤៦៦ន្នក់

កនុងយន្នេះ

-បានយធវើសាំយណើសុាំត្យមាើងកត្មិត្ត្បាក់បាំណ្ដច់មុែងារជូ នមន្ដនាីរាជការចាំ នួន១១៣ន្នក់ យៅត្កសួង
មុ ែងារស្ថធារណៈ កនុងយន្នេះថានក់ កណ្ដ
ា លចាំនួន១០២ន្នក់ និងថានក់ រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១១ន្នក់

-បានយធវើសាំយណើសុាំនិយ័ត្កមមថានក់ ឋាននារស័កិជ
ា ូ នមន្ដនាីរាជការចាំនួន៦៣៣ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារ

ស្ថធារណៈ
-បានយធវើសាំយណើសុាំត្យមាើងថានក់ តាមកត្មិ ត្សញ្ញញបត្ត្ជូ នមន្ដនាីរាជការចាំ នួន០៥ន្នក់

យៅត្កសួង

មុ ែងារស្ថធារណៈ
-បានយធវើត្បកាសជូនមន្ដនាីរាជការឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពរាំយនរោមនយបៀវត្សចាំ នួន០១ន្នក់

-បានបញ្ូច លមន្ដនាីរាជការយត្ជើ សយរ ើសលមីពីស្ថលាភូមិនទរៃាបាលចាំនួន០៣ន្នក់ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស
-បានបញ្ូច លមន្ដនាីរាជការយែទរចូ លចាំនួន០២ន្នក់ ចូ លកនុងតារាងយបៀវត្ស

-បានបញ្ូច លត្បាក់កត្មិត្មុែងារជូ នមន្ដនាីរាជការចាំនួន៤០ន្នក់ ចូ លកនុងតារាងយបៀវត្ស

-បានបញ្ូច លត្បាក់ យបៀវត្សនិ យ័ត្ថានក់ ជូនមន្ដនាីរាជការចាំ នួន២៥៨ន្នក់ ចូ លកនុងតារាងយបៀវត្ស
-បានយធវើត្បកាសមន្ដនាីចូលនិ វត្ាន៍ចាំនួន០៨ន្នក់(ថានក់ កណ្ដ
ា ល៥ន្នក់ និ ងរាជធានី -យែត្ាចាំនួន៣ន្នក់ )។

២.៣.ការងារនីរិកមម ៖

-បានចូ លរួមត្បជុាំពិភាកាយសចកាីត្ពាងវ ិយស្ថធនកមមអនុ ត្កឹ ត្យយលែ៦៣ អនត្ក.បក. សាីពីការត្រប់
ត្រងសិលបៈភាពយនា យៅរី សីកា
ា រត្កសួង
-បានចូ លរួមត្បជុាំអនារត្កសួងយលើយសចកាីត្ពាងចាប់ចរាចរណ៍ែាូវយោកទាាំង៩៣ាត្តា យៅរី សីកា
ា រ

រណៈរៃាមន្ដនាី

-បានបញ្ូជ នមន្ដនាីជាំន្នញ០១រូប ចូ លរួមវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លសាីពី Basic English and Communication
Skills យៅមជឈមណឌលបណុា េះបណ្ដ
ា លកមពុជា-សឹងប
ែ ុរ ី ។
២.៤.ការងារគណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យធវើលិែិត្យសនើសុាំលវ ិការៃាសត្ាប់ ត្បាក់ បាំណ្ដច់ និងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ មន្ដនាីជាប់កិចចសនា និ ង
ពលករអផណាត្ និងឧបត្ាមភជីវភាពជូ នមរត្កមនុ សសរស់ ផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤
-យធវើរបាយការណ៍
ស្ថរមនទីរជាត្ិ

និងស្ថលាកប័ ត្ត្បង់ ចាំណូលចូ លលវ ិការៃា

ពី ការត្ត្ួត្ពិនិត្យវ ិស័យភាពយនា

ពី ការលក់សាំបុត្ត្ចូ លរសសន្ន

ពី ការត្ត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈន្នាំយចញ-ន្នាំចូល

សុាំសិរិ យធ ធវើ

អាជី វកមមយលើស្ថនដៃសិលប: និ ងដលាជួលមណឌលរូបភាព (អាឡឺយ៉ាង់) ត្បចាាំផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤
-សុាំយោលការណ៍ចាំ ណ្ដយ

៖

ែលិត្វ ីយៃអូឯកស្ថរ

និងវ ីយៃអូ បចចុបបននភាពសត្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤

យបសកកមមកុងត្បរស
ន
យបសកកមមយត្ៅត្បយរស យបាេះពុ មយព សៀវយៅែនត្់ផចកជូ នយភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរជាត្ិ
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រិ ញសយមាៀកបាំ ពាក់

និងសាភរៈសិលបៈត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤

និ ងយរៀបចាំ សិកាាស្ថលាសាីពី

“

យុវជន

និងការ

អភិវឌ្ឍវបបធម៌ ការអភិ រកសរាំ យនើ បកមម និងការបយងកើត្លមី”
-បានយធវើអាណត្ាិយបើ កត្បាក់ចាំណ្ដយ

៖

យបាេះពុមពយសៀវយៅរិ ន្នននុ យលែន៍ឆ្នាំ២០១៤

យរៀបចាំ

សិកាាស្ថលាសាីពីកមមវ ិធី ផករត្មង់ ការត្រប់ ត្រងហិរញ្ញ វត្ាុស្ថធារណៈ និងការដ្ឋក់ឲ្យអនុ វត្ាាត្ិ កាលវ ិកាលមីត្បចាាំ
ឆ្នាំ២០១៤ និ ងរូ ទាត្់ រជជយរយយជុាំរី៤

-បានយធវើអាណត្ាិចាំណ្ដយរូ ទាត្់ ដលារូទាត្់យត្បើត្បាស់រឹកវរគ០៥-០៦

ឆ្នាំ២០១៤

និងដលាយត្បើ ត្បាស់

យសវារូរស័ពយទ លើត្ុ ត្បចាាំផែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
-យរៀបចាំ លិែិត្យបសកកមមជូនថានក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ត្បចាាំផែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ បានចាំ នួន២១
យបសកកមម
២.៥.ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

យែត្ាតាផកវ

-បានចុ េះែគូរែគងបញ្ជីស្ថរយពើភណឌត្រពយសមបត្ាិរៃាឆ្នាំ២០១៣របស់មនទីរវបបធម៌
-បានយធវើសាំយណើសុាំយោលការណ៍ធាន្នចាំ ណ្ដយ

និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យៃើ មបីយធវើបដ្ឋែសពវែាយរបស់ត្កសួងសត្ាប់

ដ្ឋក់ តាាំងយៅស្ថលសននិសីរចត្ុ មុែ និ ង មនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា
-បានពិ យត្ោេះដលាជួសជុ លត្បាស្ថរភនាំជីសូរយ

យែត្ាតាផកវ

បន្នទយឆ្មរ យែត្ាបន្នទយានជ័ យ
-បានត្បរល់-ររួ លសាភរៈបយចចកយរសឆាសរី១

និងពត្ងឹងយកាាងទាវរខាងត្បូងត្បាស្ថរ

និ ងសាភរៈការ ិោល័យ

និ ងយបាេះពុមពត្បចាាំ

ឆាសរី ២ ឆ្នាំ២០១៤ ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

-បានយរៀបចាំ ធាត្ុ ចូលកនុងកមមវ ិធី វ ិនិយោរស្ថធារណៈ៣ឆ្នាំរ ាំកិ ល ២០១៥-២០១៧ ចាំ នួន៤រយត្ាង

-បានសយត្មចការងារយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំណត្់ ត្បចាាំផែកកកដ្ឋជូនរណៈរៃាមន្ដនាីនិងស្ថាប័ ន
ពាក់ ព័នធ ។
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអ្នកនិពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖

-សាជិ កយលខាធិ ការដ្ឋានដនរណៈកាមធិ ការជាត្ិ ត្រប់ ត្រងកមមសិរិធបញ្ញញចាំនួន០២រូប បានចូ លរួម
ត្បជុាំ ពិភាកាត្ុមូលនូ វយសចកាីត្ពាងសាីពី យុរស្ថ
ធ
ស្ដសាកមមសិរិ ប
ធ ញ្ញញជាត្ិ ដនកមពុជា យៅត្កសួងពាណិជជកមម
-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០៣រូបបានអមៃាំយណើរ ឯកឧត្ាម រង់

កន្នារា៉ា

អនុ រៃាយលខាធិ ការ ចូ លរួម

ពិ ភាកាផកសត្មួលយសចកាីត្ពាងអនុ ត្កឹត្យសាីពី ការត្រប់ ត្រងអងគភាពត្រប់ត្រងសិរិ រធ ម
ួ យៅត្កសួងព័ត្៌ាន
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញត្យធវើអាជីវកមមយលើស្ថនដៃោមនអនកររួ លមរត្កស្ថសន៍ ចាំនួន០១បរ យៃើ មបី
ែលិត្ជាខារា៉ា អូយែ
-បានយចញលិែិត្បញ្ញ
ជ ក់ការចុ េះបញ្ជីការពារស្ថនដៃចាំនួន០១ស្ថនដៃ
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញត្យបាេះពុ មពយសៀវយៅចាំនួន០១ស្ថនដៃ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងកិចចការអាសា៊ាន ៖

-បានររួ លលិែិត្ចូ លចាំ នួន២០ឯកស្ថរ មកពីត្រប់ស្ថាប័ ន អងគការ និ ងពី យត្ៅត្បយរស យៃើមបីជូន
ថានក់ ៃឹកន្នាំត្កសួងត្ត្ួត្ពិនិត្យ និ ងសយត្មច
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-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌ាន

សាីពីកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បត្ិ បត្ាិការអនារជាត្ិ ជាមួយអងគការអនារជាត្ិ

ន្នន្នររួ លបានលរធែលៃូ ចខាងយត្កាម៖
+កិចចត្ពមយត្ពៀងយៅានសុពលភាពចាំ នួន១៦
+កិចចត្ពមយត្ពៀងអស់សុពលភាពចាំនួន០៤
+កិចចត្ពមយត្ពៀងផៃលយត្ោងចុ េះហត្ាយលខាចាំ នួន១០
-បានសត្មួលផបបបរជូនថានក់ ៃឹកន្នាំ មន្ដនាីជាំន្នញយៅចូ លរួមត្បជុាំ បាំ យពញយបសកកមម និងបនាការ
សិកាបានចាំនួន០៥យលើក ៖ យៅត្បយរសរុសសី

ស្ថធារណរៃាកូយរ ៉ា សហរៃាអាយមរ ិក

ចត្កភពអង់ យរាស និ ង

ត្បយរសនូផវលយសឡង់
-បានយរៀបចាំ និងសត្មបសត្មួលជូ នរណត្បត្ិភូសិលបករចយត្មៀងផែមរជាសកលមកពីយត្ៅត្បយរស។
២.៩.សាលាប្ណតុះប្ណា
ត លត្កប្ែណឌវប្បធម៌ ៖

-បានសហការជាមួ យន្នយកដ្ឋានជាំ ន្នញចាំ ណុេះត្កសួងសិកាស្ស្ថវត្ជាវពី សកាានុ ពលធនធាន
មនុ សស

យៃើមបីកស្ថងផែនការយបើកវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លកនុងយោលបាំ ណងែាល់ចាំយណេះៃឹ ងៃល់មន្ដនាីរាជការតាម

ន្នយកដ្ឋាន និ ងមនទីរវបបធម៌ រាជធានី-យែត្ា ឲ្យអនុ វត្ាការងារជាំ ន្នញររួ លបានលរធែលលអត្បយសើរ
-តាមដ្ឋនឯកស្ថរយសនើសុាំយោលការណ៍យបើកវរគបណុដ េះបណ្ដ
ដ លការងារសិលបៈសូនរូប

និ ងសិលបៈ

សិបបកមម ការងាររៃាបាល និងត្រប់ត្រង និ ងវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លការងាររៃាបាល និ ងបរពិយស្ថធន៍ ការងារ
សត្ាប់មន្ដនដីត្កបែណឌឆ្នាំ២០១៣ ។

៣-ការងារសប្រិកភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគា ាំពារ និងអ្ភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការងារអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
បនាយបាសសាអត្ និងៃុ េះលាងរូបចាាក់កុងឃ្
ន
ាង
ាំ យរៀងរាល់សបាដហ៍ ។

ែ.ការងារការពារត្ាំបន់ត្បាស្ថរ ៖
បន្នទយឆ្មរ

-បានចុ េះយៅពិនិត្យ និងរប់ ស្ថកត្់ ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យស្ថងសង់ លាំយៅដ្ឋានលមីកុនងត្ាំ បន់ ២ ដនត្បាស្ថរ
-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០១រូបបានចូ លរួមសហការមិ នអចិ ដន្ដនាយ៍ជាមួ យអងគការ G.H.F ត្បចាាំត្បាស្ថរ

បន្នទយឆ្មរ
-បានសហការជាមួ យត្កុមការងារអរគិសនីកមពុជា និងត្ាំណ្ដងអងគការUNESCOពិ និត្យរី តាាំងជាក់

ផសាង យៃើមបីកាំណត្់រីកផនាងរាយផែសយភាើងឆាងកាត្់ ត្ាំបន់ការពារត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ។
រ.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដ
ា យែត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកាំពង់ធាំ និ ង ត្ពេះវ ិហារ ៖

+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការWasedaចងត្កងឯកស្ថរ និ ងជួ សជុ លត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក
យៅយែត្ាកាំពង់ ធាំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ៃាំបង បន្នទយានជ័ យ និ ង ឧត្ដរានជ័ យ ៖
+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការG.H.Fចងត្កងឯកស្ថរ និងជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរយៅ
យែត្ាបន្នទយានជ័ យ និងយធវើសត្មង់បាង់លជ
ម ញ្ញ
ជ ាំងយរាងរងរី៣ផែនកខាងយជើ ង ដនត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ផៃលបាន
ៃួ លរលាំ
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+សហការជាមួ យនររបាលយបត្ិកភណឌ និងអាជាញធរឃុាំបន្នទយឆ្មរ ចុ េះពិនិត្យ និ ងហាមឃ្ត្់
ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យកាប់ ោស់រាំនប់ យភាាេះ ពី ភូមិកាលរយនាង យៅការដ្ឋានយកលមភក់ ។
ឃ.ការងារសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ៖
ការងារជួសជុលយរាងរងរី៣

៖

បាត្ជញ្ញ
ជ ង
ាំ យដ្ឋយលមបាយយត្កៀមលមីបាន០៤ៃុាំ
លមបាយយត្កៀមលមីបាន១០ៃុាំ

យរៀបលមជញ្ញ
ជ ង
ាំ បនាបាន៣០ៃុាំ

លមបាត្ជញ្ញ
ជ ាំងបាន០៨ៃុាំ

ត្រឹ េះជញ្ញ
ជ ាំងយដ្ឋយលមភក់ បាន០៥ៃុាំ

លមកត្ាលបាន១៦ៃុាំ

យែឿនខាងមុ ែបាន១០ៃុាំ

ត្រឹ េះ

ត្រឹ េះជញ្ញ
ជ ាំងសរសរធាំយដ្ឋយ
យែឿនខាងយត្កាយបាន៣៦ៃុាំ

ដ្ឋក់ សលលម
បាន០២ៃុាំ និ ងដ្ឋក់ ផៃកទាមបាន១០យៃើម ។
ូន

ការងារជួសជុលលម ៖ ជួសជុ ល និ ងត្លមកត្ាលយដ្ឋយដ្ឋក់ ផៃកបាន១៣ៃុាំ លមជញ្ញ
ជ ង
ាំ បាន០៩ៃុាំ

លមយែឿនខាងមុ ែបាន០៨ៃុាំ

ពុ េះលមបាយយត្កៀមលមីជាពីរបាំ ផណកបាន១០ៃុាំ

និ ងស្ថវនពុ េះលមភក់លី ម (លមភក់ ត្កហម)

យៃើមបីយធវើសលបាន០២ៃុ
ាំ ។
ូន

*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុ ក យែត្ដកាំពង់ធាំ ៖
ការងារជួសជុលត្បាស្ថរ N1 ៖

យរៀបឥៃាជញ្ញ
ជ ង
ាំ បាន១៧ស្សទាប់

យដ្ឋយយត្បើឥៃាចាស់ចាំនួន

៣០១ៃុាំ និងឥៃាលី ច
ម ាំនួន៦៥ៃុាំ ។
៣.២.ការងារសារមនទីរ ៖

ក.ស្ថរមនទីរជាត្ិភាំយន ពញ ៖
-ការតាាំងពិព័រណ៍យត្ៅត្បយរស ៖ យោងកិចចត្ពមយត្ពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និ ងស្ថរមនទីរ

សិលបៈយមត្ត្ូប៉ាូលីតាន

សហរៃាអាយមរ ិក

រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុញ្ញញត្ឲ្យភារី សហរៃាអាយមរ ិកែចីវត្ាុ

សិលបៈបុ រាណផែមរចាំនួន២០រូប យកយៅតាាំងពិ ព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរយមត្ត្ូប៉ាូលីតាន សហរៃាអាយមរ ិក រយៈយពល
៤ផែ (២៥.០៣.២០១៤ ៃល់២០.០៧.២០១៤)។
-យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរជាត្ិ ភាំយន ពញានរណៈត្បត្ិ ភូជាន់ ែពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាាកាម សិសស និ សសិត្ ត្ពេះសងឃ សរុបានចាំ នួន ១១.៥០៦ន្នក់ កនុងយន្នេះាន ៖

យភញៀវជាត្ិចាំនួន ២.៣៧៥ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកាចាំនួន ៨៣១.២៥០យរៀល
យភញៀវអនដរជាត្ិចាំនួន ៧.៥៣៥ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកា ២៦.៣៧២ៃុលាាអាយមរ ិក
យភញៀវចូ លឥត្បង់ដលាចាំនួន ១.៥៩៦ន្នក់

-ជួ សជុ លរូបចាាក់ បាន០៦រូប ។
ែ.ស្ថរមនទីរឧត្កឹៃក
ា មមត្បល័យពូជស្ថសន៍រួលផសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ត្ពេះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លរសសន្នានចាំនួន១៩.៩៥២ន្នក់ កនុងយន្នេះយភញៀវ
អនារជាត្ិចាំនួន១៤.៦២២ន្នក់
រ.មណឌលវត្ដភាំ ន ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍ជាត្ិ-អនារជាត្ិ ចូលរសសន្នានចាំនួន២៦.១៦២ន្នក់
ចាំ នួន ១២.៦០២ន្នក់ ។

កនុងយន្នេះអនារជាត្ិាន

ឃ.មណឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍ជាត្ិ-អនារជាត្ិ ចូលរសសន្នសរុបានចាំនួន១៥.៨៦៣ន្នក់
ានចាំនួន១៤.៧៤៤ន្នក់ ។
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កនុងយន្នេះអនារជាត្ិ

៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-បានចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឌ និ ងត្បមូ លវត្ាុបុរាណយៅយែត្ាសឹង
ទ ផត្ត្ង និងយែត្ាកាំពង់ ធាំ

-បានបញ្ចប់ ការងារដ្ឋក់ ផ្ទទាំងបា៉ា ណូ សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ការបាំ ែិច
ា បាំ ផ្ទាញ ការចរាចរ និងការជួ ញៃូ រ
វត្ាុបុ រាណែុ សចាប់ ផៃលានរី តាាំងចាំនួន០៩កផនាង
ត្ពលានយនាយហាេះអនារជាត្ិ ភាំយន ពញ និ ងយសៀមរាប

និ ងបផនាមបា៉ា ណូចាំនួន០២កផនាងយរៀត្ជាពិយសសយៅ

-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ុ លបៈន្នាំចូល-ន្នាំយចញបានចាំនួនសរុប៣៩២រូប

ររួ លបានលវ ិកា

ចាំ នួន៣.៨២៣.០០០យរៀល ។

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានបញ្ូជ នមន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០៣រូបយៅពិនិត្យ និងកាំ ណត្់រីតាាំងស្ថានី យបុរាណយៅភនាំត្ពេះ យែត្ា
កាំ ពង់ សឺ ព និ ងត្បាស្ថរដត្ពយៃើ មស្សុក យែត្ាកណ្ដ
ា ល
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញចាំ នួន០៣រូបយៅកាំ ណត្់ ត្ាំបន់ ការពារស្ថានី យបុរាណយៅយែត្ាសឹង
ទ ផត្ត្ង។
៤-ការងារសប្រិកភណឌអ្រ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-លត្វ ីយៃអូ ឯកស្ថរពី សកមមភាពថានក់ៃឹកន្នាំ និងការងារអងគភាពជុាំ វ ិញត្កសួងបាន០៤ចាំ ណងយជើ ង
-បានែដល់អាជាញប័ ណាលី មសុាំយធវើអាជី វកមមភាពយនដ-វ ីយៃអូចាំនួន០១ែលិត្កមម
-ចុ េះបញ្ជីសុាំែលិត្វ ីយៃអូ ខារា៉ា អូយែផែមរបាន១៤យលែ វ ីយៃអូ យរឿងផែមរ (០១ៃុាំ ចប់) បាន០៥ចាំណងយជើង
-បានអនុញ្ញញត្ចាប់លត្វ ីយៃអូ ខារា៉ា អូយែផែមរចាំនួន១១យលែ វ ីយៃអូ យរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) ចាំនួន០៣
ចាំ ណងយជើង វ ីយៃអូ យរឿងភារផែមរចាំនួន០១ចាំ ណងយជើង
-ែដល់រិដ្ឋាការផែសវ ីយៃអូ ខារា៉ា អូយែផែមរបាន០៨យលែ

វ ីយៃអូ ផែមរ

សពត្ែា
ុ ីៗបាន០១ចាំ ណងយជើង
-ែដល់រិដ្ឋាការផែសវ ីយៃអូ យរឿងបរយរសបាន០៦ចាំ ណងយជើ ង

(០១ៃុាំចប់ )

បាន០១ចាំណងយជើង

និ ងចុ េះបញ្ជីកាផសសត្ន្នាំចូលពី បរយរស

បាន១៦ចាំ ណងយជើង
-បានររួ លចាំ ណូលពី ការែដល់យសវាយលើអាជី វកមមភាពយនដ-វ ីយៃអូ សរុបចាំនួន៥.៣៥០.០០០យរៀល
យដ្ឋយបង់ចូលលវ ិការៃា ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានត្បរុាំ ត្ន្ដនដី និ ងសផមដងសិលបៈ

សរុបចាំនួន៣៧៥យលើក កនុងយន្នេះ
ន្នយកដ្ឋានសិលបៈសផមដងកនុងស្សុកបាន១២យលើក និ ងយត្ៅត្បយរសបាន០២យលើក
-យលាកត្រូ

(មហាជន

និងអាជីព)

អនកត្រូដនន្នយកដ្ឋានសិលបៈរសសនី យភាព

បានជួ យបណុា េះបណ្ដ
ា ល

និងពត្ងឹង

ជាំ ន្នញសិលបៈរសសនី យភាព យៅតាមបណ្ដ
ដ ត្រឹ េះស្ថានអប់ រ ាំន្នន្នរួមាន ៖

+អនកត្រូរបាាំ និ ងចយត្មៀងបុរាណ០៤រូប បងាែត្់ យៅមហាវ ិរាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសា
+សិលបកររបាាំត្បដពណី០២រូប

បងាែត្់បយចចកយរសយលាានយខាល

យៅមហាវ ិរាល័យសិលបៈ

ន្នៃស្ថស្ដសា
+យលាកត្រូ អនកត្រូរបាាំត្បដពណី របាាំបុរាណ និ ងយលាានចាំនួន០៧ន្នក់ បងាែត្់ បយត្ងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បកមម ៖
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-សិកាស្ស្ថវត្ជាវឯកស្ថរសាភរៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣ និងកាច់ចាាក់ ផែមរភារ៣
-ត្ត្ូត្ពិ និត្យ

និងចងត្កងឯកស្ថរសាភរៈយត្បើ ត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ២

និងកាច់ចាាក់ ផែមរ

ភារ២
-បានយរៀបចាំ លិែិត្បរដ្ឋានសត្ាប់ ៃាំយណើរការមយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈចាាក់យ

ើ ឆ្នាំ២០១៥ សាីពី

“ ត្បាស្ថរ បាយ័ន ” ។
៤.៤.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បានយរៀបចាំត្បារពធពិធីត្បកាសជ័ យលាភី

ត្បឡងស្ថនដៃផត្ងនិពនធត្បយលាមយលាក-កាំណ្ដពយយរឿង

ឆ្នាំ២០១៣
-បាននឹ ងកាំពុងនិ ពនធអត្ាបររសសន្នវៃាីវបបធ៌មយលែ២១ ។
*បណ្ដាល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានានចាំ នួន ៥៧២ន្នក់
-បានររួ លយសៀវយៅពី ស្ថាប័ នន្នន្ន

និ ងអងគការយត្ៅរដ្ឋាភិ បាល

(យសៀវយៅត្រប់ ភាស្ថ)

ចាំ នួន

១៧២កាល
-អនកសិកាស្ស្ថវត្ជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចាំនួន២២៤កាល
-ររួ លកាផសត្បាន១២០ចាប់ រសសន្នវៃដីយែសងៗ និងត្ពឹ ត្ិប
ដ ័ត្ត្បរយរសចាំនួន៧១កាល
-បានផចកយលែ ISBN ៃល់អនកយបាេះពុមពចាំនួន១៣យលែ
-យសកនយសៀវយៅចាស់ និងត្ពឹ ត្ិប
ា ត្ត្បាន៤៩កាល ដ្ឋក់ ត្កបយសៀវយៅចាស់បាន៦០កាល ត្មកល់
យសៀវយៅបាន៧២កាល និងបិរយលែកូៃយសៀវយៅបាន១១៧កាល
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅត្រប់ ត្បយភរ និ ងរសសន្នវៃាីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសបាន២៧៧កាល ។

៥.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖

៥.១.ស្កលវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិ សសិត្សរុបចាំ នួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៥០៩ន្នក់) កនុងយន្នេះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករណ៍ចាំនួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន១៨៥ន្នក់)

-និ សសិត្បង់ដលាសិកាចាំនួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣២៤ន្នក់)
-ស្ថស្ដស្ថាចារយសរុបចាំនួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣៨ន្នក់ )
-យបើ កការត្បឡងឆាសរី២ ត្រប់ កត្មិត្សិកា
-បនាការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុរាណវ ិរា
-បានយរៀបចាំ បាឋកថា សាីពីការស្សុត្ឱ្នលយ និ ងការត្បឹ ងយងើបយឡើងវ ិញយៅសម័យកណ្ដ
ា ល យដ្ឋយ
អងគការយយស្ថធរ
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជាំ ន្នញទាាំង៥ានចាំនួន ១.០២៧ន្នក់ កនុង
យន្នេះ ស្សី៤៤៣ន្នក់
-សិសសស្ថនក់ យៅកនុងស្ថលាានចាំនួន១៩៨ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៦៦ន្នក់
-បានត្បជុាំ ត្រូបយចចកយរស និ ងចាំ យណេះរូ យៅយៃើមបីយរៀបចាំ យធវើការត្បឡងត្បចាាំផែ
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យន្នេះ

៖

-បានយរៀបចាំ ការត្បឡងសញ្ញញបត្ត្សិលបៈ និ ងស្ថនត្កបត្ត្សិលបៈ ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤ កនុង
សញ្ញញបត្ត្សិលបៈានចាំនួន៩៣ន្នក់ (ស្សី៣៨ន្នក់) និងស្ថនត្កបត្ត្សិលបៈានចាំ នួន៦៩ន្នក់

(ស្សី៣៣ន្នក់ )
៦.ការងារអ្ធិការដាាន ៖
-បានត្បមូ លព័ត្៌ានយត្ត្ៀមយធវើអធិ ការកិ ចយច ៅន្នយកដ្ឋានោាំពារ និ ងអភិ រកសសាំណង់ បុរាណ មនទីរ
វបបធម៌យែត្ាយសៀមរាប

យែត្ាយកាេះកុង

និងយត្ត្ៀមយធវើការអយងកត្ស្ស្ថវត្ជាវបណឹ ា ងវ ិវាររៃាបាលយៅមនទីរវបបធម៌

យែត្ាដត្ពផវង
-បានយធវើអធិ ការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាកាំពង់ ចាម និងយែត្ាមណឌលរី រ ី ។
៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ផលរកាការពារសណ្ដ
ា ប់ ធានប់ យស្ថភ័ ណភាព អន្នម័ យមណឌល
វត្ាភាំនបានលអជាត្បចាាំ និងបានស្សង់ សិត្
ា ិរីរួលបុ រាណផៃលានកនុងរាជធានីភាំ យន ពញ

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យរី តាាំងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីបាន២៥យលើក កផនាង

លក់ កាយហវបញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ បាន១០យលើក

អាជី វកមមា៉ាសា-យកាសជប់ បាន០៧យលើក

អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្

បាន០៦យលើក រី តាាំងបញ្ញ
ច ាំងភាពយនាបាន៣២យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកណា
ដ ល៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានបញ្ច ប់ការស្ថងសង់យកាាងទាវរធាំ ចូលភនាំត្ពេះរាជត្រពយ និងត្កុមជាង
របស់ត្កុមហ៊ាុន ផ្ទន អុីមិច បាននឹ ងកាំពុងបនារូររូប និងឆ្ាក់ រប
ូ ពុ រត្ធ បវត្ាិយៅជញ្ញ
ជ ាំងត្ពេះវ ិហារធាំ បាន០៦ផ្ទទាំង។
បានសហការជាមួ យត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយរៀបចាំពិធីផសនត្កុងពាលីយបើ កការដ្ឋានជួ សជុ លត្ពេះសកយ
មុ នីយចត្ី យ យៅភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានៃឹកន្នាំត្កុមសិលបៈយចញសផមាងកនុងកមមវ ិធី យែសងៗ ។ បានចុ េះពិនិត្យ

និ ងស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមត្មាញត្កា និ ងកយនទលចាំនួន០២យលើក យៅស្សុកមុ ែកាំពូល។ ការ ិោល័យត្ចកយចញ
ចូ លផត្មួ យត្កុងតាយមមែាល់យសវាស្ថធារណៈជូនអត្ិ លិជនបាន១២យសវា

និ ងលិែិត្អនុ ញ្ញញត្ៃល់អាជី វករ

ត្បកបរបរយលើវ ិស័យវបបធម៌ បាន១៨កផនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតតាខកវ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានហាមឃ្ត្់ ការជីកកាយយកលមយៅត្បាស្ថរភនាំជីសូរយចាំនួន០១យលើក
និ ងពិនិត្យយមើលការស្ថងសង់ លាំយៅដ្ឋានរបស់ត្បជាពលរៃាចាំនួន៧០ត្រួស្ថរយដ្ឋយោមនការអនុ ញ្ញញត្ពីអាជាញធរ
មូ លដ្ឋានផៃលយធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ៃល់ៃីចាំណីត្បាស្ថរភនាំដ្ឋចាំ នួន០១យលើក។បានសហការជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋាន
ស្សុកអងគរបុ រ ីពិនិត្យការស្ថងសង់ របងយដ្ឋយោមនការអនុ ញ្ញញត្ពី អាជាញធរស្សុករបស់ត្បជាពលរៃាមួយត្រួស្ថរ
យៅឃុាំផត្ពកយផ្ទទលផៃលប៉ា េះពាល់ៃល់កាំផពងត្កុងបុ រាណ។បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅវ ិរាល័យដត្ពកបាសយៃើមបី

ផណន្នាំឲ្យានការត្រប់ ត្រង និងចុ េះបញ្ជីឲ្យបានចាស់លាស់បាន០១យលើក។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ា
សរុបចាំនួន១០ន្នក់ និង ស្ថរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ីសរុបចាំនួន៦២ន្នក់ (អនារជាត្ិ១៥ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈភាពយនា យៅស្សុកយកាេះអផណាត្ចាំនួន០១ យលើក
និ ងត្ត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមចាាក់ ពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ ត្ពមទាាំងយធវើការអប់រ ាំៃល់អាជី វករឲ្យរកាបាននូ វកបួនខានត្ជាត្ិ យៅ
ស្សុកដត្ពកបាស ចាំ នួន០១យលើក។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពរ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី
ស្សុក

៖

សហការជាមួ យអាជាញធរផៃនៃីស្សុក

ូក

និងការ ិោល័យវបបធម៌

ក
ូ កាំណត្់រីតាាំងត្ត្ូវយបាេះបយងាគលត្ពាំ ត្ាំបន់ ការពារត្បាស្ថរលមពូកចាំនួន០១យលើក

និ ងសហការ

ជាមួ យអាជាញធរផៃនៃីស្សុករឹក

ូយបាេះបយងាគលត្ពាំត្ាំបន់ ការពាររួ លអងគរូក ត្បាស្ថរភនាំយឈាៃក កនុងឃុាំត្ត្ពាាំង
ត្ពីង ត្ពមទាាំងភនាំន្នងយសដ្ឋឱ្ន កនុងឃុាំត្ត្ពាាំងសផងកចាំនួន០១យលើក ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានហវឹកហាត្់ យភាងពិ ណពារយ កាច់ សរគ ដឆោុាំ និងកាច់ ឡកដឆោុាំ

ជាត្បចាាំ។បានត្ត្ួត្ពិនិត្យរិ ដ្ឋាការរបស់ត្កសួងវបបធម៌
យៅស្សុក

ក
ូ ចាំ នួន០១យលើក។

និងវ ិចិត្ត្សិលបៈយលើបនទេះសុីឌ្ី

វ ីសុីឌ្ីផៃលដ្ឋក់លក់

បានែសពវែាយខានត្កាច់ចាាក់ ផែមរៃល់អាជី វករឆ្ាក់ពុមព

និ ងរាំ នូរយៅត្កុង

កាំ ពត្ចាំនួន០១យលើក និងបានស្សង់ សិត្
ា ិ ស្ថាកយីយហា ស្ថាកសញ្ញញ និ ងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមម យៅត្កុងកាំពត្
ចាំ នួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតខកប្ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរណៈកមមការវត្ាយបាសសាអត្ កាប់ ឆ្ករដត្ពែាូវចូ ល

រូង និងបរ ិយវណរមណីយដ្ឋានភនាំសយសៀរ និងបានររួ លត្ពេះបៃិ ាចាំនួន០៩អងគពីត្បជាជនយៅឃុាំពងរឹក ស្សុក
ៃាំ ណ្ដក់ ចយងអើរ យកមករការុកយៅស្ថរមនទីរយែត្ា
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានែសពវែាយ និងផណន្នាំៃល់ាចស់ហាងផៃលដ្ឋក់ តាាំងស្ថាកយីយហា
មិ នសមស្សបឲ្យផកត្ត្មូវតាមែាឹមស្ថរត្បកាសយលែ១៧២ និងយសចកាីផណន្នាំយលែ០២សណន របស់ត្កសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ចាំ នួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្ពះស្ីហនុ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យការសផមាងសិលបៈរបស់អងគការភូ មិកុារអរុណរៈ និង
ត្កុមសិលបៈបកសីចាាំត្កុងចាំនួន០២យលើក

អយញ្ជើញាចស់អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្មកយធវើកិចស
ច នាបនាបានចាំ នួន

០១កផនាងយៅត្កុងត្ពេះសីហនុ ។ ស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្បានចាំនួន៣១កផនាង កផនាងជួ ល លក់ ឌ្ីស
ចាំ នួន៣៥កផនាង និងស្សង់សិត្
ា ិ ផែនកអភិវឌ្ឍវបបធម៌ បានចាំនួន២៩០កផនាង យៅត្កុងត្ពេះសីហនុ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពង់ស្ ឺ ព ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី

៖

សបបុរសជនបានយធវើជយណើ ា រយឡើងឆាងអូរត្បផវង១២ផម៉ា ត្ត្ អាំពីយបត្ុង
អស់រឹកត្បាក់ ចាំនួន២៥០ៃុលាា យៅរមណីយដ្ឋានបុ រាណវ ិរាភនាំត្ពេះ ស្សុកលពង។បានពិនិត្យ និងយធវើកាំណត្់យហត្ុ
ឆអឹងៃាំ រ ីរការុកយៅអាស្សមភនាំបាត្ផៃលត្បជាពលរៃាត្បរេះយឃើញកនុងដត្ពយៅស្សុកលពង ។ បានពិនិត្យត្បាស្ថរ
ផកអកពងផៃលត្ប

មនឹងការបាក់ រលាំយដ្ឋយស្ថរធមមជាត្ិ យៃើមបីរកវិធីការពារ។យធវើបញ្ជីស្ថរយពើភណឌវត្ាុបុរាណជា

កុ លាលភាជន៍ បាន០២រូប (រូបបា៉ា ន់រឹក និងរូបហងស) ផៃលត្បជាពលរៃាត្បរេះយឃើញកនុងលាអងភនាំពិសស យហើយ
រការុកយៅវត្ាភាំ ព
ន ិ សស ស្សុកលពង ។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរនរៈបុ រ ីសរុបចាំនួន៦៥២ន្នក់ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបញ្ូជ នត្រូជាំន្នញរបាាំ និ ងយភាងពិ ណពារយយៅបណុា េះបណ្ដ
ា លយៅ
មណឌលកុ ារកាំត្ពាកាីសងឃឹមលមីដនកុ ារកមពុជា
យៅស្សុកសាំយរាងរង។
បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុក
បរយសៃា

និ ងស្សុកឱ្រា៉ា ល់ស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមសិលបៈភាពយនាចាំនួន០១យលើក។បានពត្ងឹងខានត្ចាាក់ផែមរៃល់

អាជី វករឆ្ាក់ពុមពយ

ើ

និងសុីម៉ាង់ត្៍ចាំនួន០៦យលើក

យៅត្កុងចារមន

និងស្សុកសាំយរាងរង។

ការ ិោល័យ

ត្ចកយចញចូ លផត្មួ យត្កុងចារមនបានអនុ ញ្ញញត្ចាប់ ត្បកបអាជីវកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
ចាំ នួន០៤ចាប់ ររួ លលវ ិកាបាន១៤៥.០០០យរៀលបង់ ចូលលវ ិការៃា ។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងស្សង់ សិត្
ា ិ ត្កុមសិលបៈមហាជនរូ ទាាំងយែត្ាបាន
ចាំ នួន០២យលើក។ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យត្កុងកាំ ពង់ ឆ្នាំងបានយចញចាប់អនុញ្ញញត្យលើកស្ថាកយីយហា
ត្រប់ ត្បយភរចាំ នួន៧៥កផនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសារ់ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី៖បានត្ត្ួត្ពិ និត្យរីតាាំងលមបាយយត្កៀមយៅស្សុកភនាំត្កវាញបានចាំ នួន១យលើក។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី
យចរភាព

៖

បានបងាែត្់ សិលបៈៃល់កុារកាំត្ពាយែត្ដ

និ ងត្កុមសិលបៈមហាជនបានចាំ នួន០៨យលើក។

បញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូចាំនួន១៥កផនាង

ត្កុមសិលបៈកុ ារអងគការ

បានស្សង់ សិត្
ា ិកផនាងជួ ល-លក់ ឌ្ីស

ត្ត្ួត្ពិ និត្យឌ្ី សោមនរិ ដ្ឋាការ

និងកាយហវ

និ ងតាមដ្ឋនការចាក់ បញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ ផៃលែទុយ

សីលធ៌ មសងគមតាមហាងកាយហវចាំនួន០៥យលើក។ បានស្សង់ សិត្
ា ិរីតាាំងចាាក់ត្រប់ត្បយភរចាំ នួន០៨កផនាង និ ង
បានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញញត្ និ ងអាជាញប័ ណាត្រប់យសវាកមមវបបធម៌ចាំនួន០២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដនប្៉ៃលន
ិ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បនាហឹក
វ ហាត្់កាច់ បាត្របាាំ។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យកផនាងជួ ល-លក់ ឌ្ីស
ចាំ នួន០២កផនាងយៅត្កុងដប៉ាលិន និងបានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញញត្ផែនកអ៊ាុត្សក់-ផកសមផសស ចាំ នួន០៣កផនាង យៅ
ស្សុកស្ថលាយត្ៅ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់ត្បជាពលរៃាឲ្យបញ្ឈប់ការរន្ដន្នទន ការ
ឆ្យៃី កុងត្ាំ
ន
បន់ ត្បាស្ថររ ាំៃួ លយៃើមបីយកយធវើចាំការៃាំឡូងបនាយរៀត្
ពារត្ត្ពាាំងរយនាស យៅស្សុកបន្នទយអាំ ពិលចាំ នួន០១យលើក ។

ូស

និ ងបានពិ និត្យែលប៉ា េះពាល់កុងត្ាំ
ន
បន់ ការ

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានពិនិត្យការបញ្ញ
ច ង
ាំ ភាពយនា វ ីយៃអូ ផៃលោមនរិដ្ឋាការ និងផណន្នាំ
ៃល់អាជី វករជួ លយមត្កូ ធុងបាស វ ីយៃអូចល័ត្ អាំ ពីកត្មិ ត្សយមាង យៅស្សុកត្ត្ពាាំងត្បាស្ថរ។ បានពិនិត្យ
សកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាា យៅស្សុកអនាង់ផវង និងយធវើពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ យៅស្សុកបន្នទយអាំពិល ត្ពមទាាំងបាន
ផណន្នាំៃល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខានត្ចាាក់ផែមរ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានែសពវែាយយសចកាីសយត្មចយលែ០១ស.រ សាីពីការកាំណត្់បរ ិយវណ
ត្បាស្ថរ រួ ល ស្សេះ ត្ត្ពាាំង និងស្ថពនបុរាណ យៅស្សុកពួ ក ស្សុកអងគរជុាំ ស្សុកស្សីសាំ ន និងស្សុកវា៉ា រ ិន ចាំ នួន
០៤យលើក។ មន្ដនាីជាំន្នញមនទីរវបបធ៌ មបានសហការជាមួ យអាជាញធរអបសរា និ ងអាជាញធរស្សុកស្សីសាំ ន ត្ត្ួត្ពិ និត្យ
និ ងបានបញ្ឈប់ ការចាក់ៃីលុបស្សេះបុរាណមួ យ (ស្សេះយោកត្បាស្ថរត្ត្ពាាំងរឹកស ឬត្ត្ពាាំងផែវក) ពី សាំណ្ដក់
ត្បជាជន យៅស្សុកស្សីសាំ។
ន បានត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងយធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ ជាបន្នទន់នូវសកមមភាពរន្ដន្នទនយកៃី រួល
ត្បាស្ថរកាលបី ពីសាំណ្ដក់ ត្បជាជន០៥ត្រួស្ថរយៅស្សុកស្សីសាំ ន

និងយធវើការហាមឃ្ត្់ សកមមភាពភជួររាស់

រ ាំយលាភយលើៃីចាំណីរួ លត្បាស្ថរអូរត្ជុងពី សាំណ្ដក់ ត្បជាជនយៅស្សុកអងគរជុាំ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី៖បានែដល់លិែិត្អនុញ្ញញត្ន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយត្ៅត្បយរសចាំនួន១២រូប

បានបងាែត្់ សិសសស្ថលាសិលបៈបុ រាណផែមរ និ ងត្កុមសិលបៈផៃលោាំត្រយដ្ឋយអងគការន្នន្នចាំនួន២៥ដលៃ។ បាន
ផណន្នាំៃល់អាជី វករភាពយនា-វ ីយៃអូ

(ការែលិត្

ការចាក់ បញ្ញ
ច ង
ាំ
12
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និ ង

ោមនរិ ដ្ឋាការ)ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិែិត្បរដ្ឋានចាប់

ចាំនួន២៧កផនាង

(ត្កុងយសៀមរាប

ស្សុកពួក

ស្សុកត្បាស្ថរបារង ស្សុកវា៉ា រ ិន ស្សុកបន្នទយស្សី ស្សុកជី ផត្កង និងស្សុកត្កញញ់) និងអាជីវករសិលបៈ
សូនរូប

និ ងសិលបៈសិបបកមម ចាំនួន០៦យលើក (ត្កុងយសៀមរាប ស្សុកពួក ស្សុកអងគរជុាំ និ ងស្សុកត្កញញ់)។

បានត្ត្ួត្ពិ និត្យរី តាាំងយលើកស្ថាកយីយហាឱ្យអនុវត្ដត្ត្ឹមត្ត្ូវតាមការផណន្នាំរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ
និ ងបានរាាក់បដ្ឋអាជី វកមមែុសចាប់ តាមៃងែាូវជាត្ិ យលែ៦ចាំ នួន១៩ផ្ទទាំង

យៅត្កុងយសៀមរាប។

បានបនា

ស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិពិធីឆង
ា យចត្ត្តាមរាំ យនៀមរាាប់ ត្បដពណីកនុងត្ាំបន់ យៅស្សុកត្បាស្ថរបារង ស្សុកសូត្រនិរម
និ ងស្សុកពួ កចាំនួន០៥យលើក។ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យត្កុងយសៀមរាបបានែដល់ចាប់ យសវាកមមកាត្់ សក់
និ ងែសពវែាយែលិត្ែលចាំ នួន០៥ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានររួ លយកវត្ាុបុ រាណចាំ នួន០២ៃុាំ ពី ត្បជាពលរៃាយៅស្សុកជាាំកានា

និ ងស្សុកផត្បងានជ័ យមករការុ កយៅមនទីរវបបធ៌ម

ត្ត្ួសត្តាយដត្ពសាអត្តាមត្បាស្ថរបុរាណបានចាំ នួន

៣៦,៩៥០ផម៉ា ត្ត្កាយរ ៉ា។ យភញៀវចូ លរសសន្នត្បាស្ថរត្ពេះែ័ នបានចាំនួន៦០២ន្នក់ (អនារជាត្ិ៤៣ន្នក់ )
ត្កពុាំ

ត្បាស្ថរ

ូកចាំនួន១៩ន្នក់(អនារជាត្ិ៥ន្នក់ ) និងត្បាស្ថរត្ពេះលានចាំនួន៧៨ន្នក់ (អនារជាត្ិ១៣ន្នក់) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមសូនរូបចាំនួន៣១កផនាង

១៧៩ស្ថាក

សាអងការចាំ នួន០៤កផនាង

ធុ ងបាស់ចាំនួន០៣កផនាង

ស្ថាកយីយហាចាំនួន

អ៊ាុ ត្សក់ ចាំនួន០៥កផនាង

និងលត្រូប

ចាំ នួន០១កផនាងយៅស្សុកសងគមលមី ស្សុកជ័ យផសន និងស្សុករូផលន ។ ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យ
ត្កុងត្ពេះវ ិហារបានយចញអាជាញប័ ណាយលើកស្ថាកយីយហាចាំ នួន០១ស្ថាក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពង់ធាំ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអងគការ Waseda យរៀបឥៃាជួសជុ លបងាកន់ ដៃជយណើ ា រ
ខាងត្បូងត្បាស្ថរN1ចាំ នួន០៨ស្សទាប់។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាបានចាំនួន៥៤ន្នក់ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី
៖ បានបនាការហវឹកហាត្់ សិលបៈៃល់សិសសថានលយរៀងរាល់ដលៃអារិត្យ
ស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមចាាក់ពុមពសុីម៉ាង់យៅស្សុកបារាយណ៍ចាំ នួន០១យលើក

និងបានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញញត្ៃល់

អាជី វករសាអងការចាំនួន០៤ចាប់។
មនទរី វប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្កសចះ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី

៖

ផលរកា

និងយរៀបចាំ វត្ាុបុរាណយៅកនុងឃ្ាាំងស្ថរមនទីរយែត្ាតាមជាំ ន្នញ

និ ងលកាណៈបយចចកយរស។ យភញៀវជាត្ិ និងអនារជាត្ិ ចូលរសសន្នអាោរបុរាណរកាកណ្ដ
ា លបានចាំនួន៤៩ន្នក់
(អនារជាត្ិ ៣៧ន្នក់ ) ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់អាជីវករបញ្ញ
ច ង
ាំ វ ីយៃអូ លក់ កាយហវចាំនួន០៦
កផនាង និងអាជីវករជួ ល-លក់ ឌ្ីសវ ីយៃអូចាំនួន០៥កផនាងយៅសងាកត្់ ត្កយចេះ បញ្ញ
ច ង
ាំ និងលក់ផត្ឌ្ីសវ ីយៃអូ ណ្ដ
ផៃលានរិ ដ្ឋាការពី ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ ។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមរាំនូរវ ិចិ ត្ត្កមម
លក់ វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍ និងយធវើស៊ាុមរូបលត្ផៃលយរើបបយងកើត្លមីចាំនួន០៣កផនាង ត្ពមទាាំងពិ និត្យការដ្ឋក់ តាាំងស្ថាក
យីយហាយែសងៗចាំ នួន០៣យលើក យៅស្សុកចិត្ត្បុ រ ី ។

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចត្ិ រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យត្កុមការងារត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈពិ និត្យ
រី តាាំងរួ លត្បាស្ថរ ស្ថានី យបុរាណ និងវត្ាុបុរាណ ផៃលានយៅកនុងស្សុកថាញបរ ិវា៉ា ត្់
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ស្សុកយសស្ថន

និ ងត្កុងសទឹងផត្ត្ និ ងបានចុ េះបញ្ជីយៃើមបីចងត្កងជាឯកស្ថរសត្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យកផនាងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីបានចាំ នួន១២កផនាង យដ្ឋយ
យធវើការៃកហូត្ឌ្ី សោមនរិដ្ឋាការចាំ នួន២៩៤បនទេះយកមករការុកយៅមនទីរវបបធម៌ យែត្ា យៃើមបីៃុត្បាំ ផ្ទាញយចាល
បានបងាែត្់ របាាំៃល់សិសសវ ិរាល័យត្ពេះរាជបូ ជនី យកិចច និងវ ិរាល័យ ហ៊ាុន ផសន សទឹងផត្ត្ង បានចាំនួន០៤
របាាំ ។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងផណន្នាំៃល់ាចស់ត្កុមហ៊ាុនផៃលបានយលើកស្ថាកយីយហាោមនចាប់ អនុ ញ្ញញត្ចាំ នួន
០៦ផ្ទទាំង ឲ្យមកយធវើចាប់ យៅការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដររនគីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី៖ បានយធវើសាំយណើសុាំការអនុញ្ញញត្ពី ឯកឧត្ាមអភិ បាលយែត្ាយៃើមបីវាស់ផវងរីតាាំង
ស្ថានី យបុរាណផៃលានយៅកនុងយែត្ា

និងបានសហការជាមួ យមន្ដនាីសុរ ិយោៃី យែត្ាយែទៀងផ្ទទត្់ យលែជីភីយអស

យធវើផែនរីត្ាំបន់ ត្បាស្ថរផៃលបានវាស់ផវងរួច ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី៖ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យការហវឹកហាត្់ របស់ត្កុមសិលបៈមហាជនភូមិត្ងណងឡិ
ជាយរៀងរាល់សបាាហ៍

បានត្ត្ួត្ពិ និត្យផណន្នាំៃល់អាជីវករបញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ លក់ កាយហវ

និ ងអាជី វករផែនកសិលបៈ

ភាពយនា វ ីយៃអូ ឲ្យយោរពចាប់ យៅត្កុងបានលុងបានចាំនួន០២យលើក និងបានត្ត្ួត្ពិនិត្យផណន្នាំៃល់សិបបករ
ចាាក់ ត្រប់ ត្បយភរយៅរូ ទាាំងយែត្ាអនុវត្ាតាមកបួនខានត្ចាាក់ ផែមរឲ្យបានត្ត្ឹ មត្ត្ូវ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដមណឌលគីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានហាត្់ យរៀនបរយភាងត្បដពណី និ ងមយហារ ី។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និង
ៃកហូត្ឌ្ី សោមនរិ ដ្ឋាការយៅត្កុងផសនមយន្នរមយចាំនួន៦៩២បនទេះយកមករកាត្ុកយៅមនទីរវបបធ៌ម យៃើ មបីកយមទច
យចាល ។ បានយបាសសាអត្អាស្សមទាាំងបី យៅយលើមជឈមណឌលវបបធម៌ជនជាត្ិភាំ យន ដ្ឋេះត្កមុាំ សត្ាប់ យភញៀវយរស
ចរណ៍មកយលងកាំ ស្ថនា។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដនត្ពខវង ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បនាកស្ថងស្ថពនចូ លបូជនីយដ្ឋានបារាយណ៍អផណាត្សយត្មច៤០ភាររយ
ផៃលជាអាំយណ្ដយរបស់សបបុរសជន ។ បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅស្សុកត្ពេះយសាចចាំនួន០១យលើក និ ងចូលរួមដ្ឋាំកូន
យ

ើ យៅរីរួលបារាយណ៍អផណាត្បានចាំនួន១៥០យៃើ ម ។ យរៀបចាំរយត្ាងវាស់ផវងៃី យៅត្បាស្ថរដត្ពយៃើមស្សុក

ស្សុកសុីធរកណ្ដ
ា ល យដ្ឋយសហការជាមួ យអនកជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ និងអាជាញធរផៃនៃី ឃុាំ
ស្សុក ។ បានររួ លវត្ាុបុរាណចាំ នួន០២ៃុាំ (លឹងគ និងយោនី ) ពី ស្សុកត្ពេះយសាចយកមករការុកយៅស្ថរមនទីរ
និ ងយភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាានចាំនួន០៥ន្នក់ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈភាពយនា និ ងែសពវែាយវបបធម៌ ឆ្នាំ២០១៤
និ ងត្ត្ួត្ពិនិត្យ

យធវើកិចចសនាជាមួ យអាជីវករបញ្ញ
ច ង
ាំ វ ីយៃអូ លក់ កាយហវចាំនួន០១យលើក

យៅស្សុកកាំពង់ត្ត្ផបក

ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និងសីលធ៌មសងគម។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យសិបបកមមយធវើពុមស
ព ុីម៉ាង់ត្៍យៅស្សុកពាមរក៏ និ ង
ត្កុងដត្ពផវងចាំ នួន០២យលើក។ បានសហការជាមួ យអនកជាំ ន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ពិ និត្យរយត្ាង
បយងកើត្ភូ មិវបបធម៌ យៅភនាំត្ូច ស្សុកបាភនាំ យៃើមបីកស្ថងបៃិាយៅរីយន្នេះ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសាវយសរៀង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យរួ លបុរាណ និ ងត្បាស្ថរបុរាណចាំ នួន៦៥យលើក និ ង
វត្ាុបុ រាណយៅតាមរី ស្ថធារណៈចាំនួន០១យលើក។ សហការជាមួ យអាជាញធរផៃនៃី យធវើបង
ា ់ រួលបុរាណបានចាំនួន
៥១បាង់ និងែសពវែាយចាប់ សាីពីកិចចការពារយបត្ិ កភណឌបានចាំនួន១០យលើក ។
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ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបងាែត្់ របាាំៃល់សារមន៍ យុវជនយែត្ាចាំនួន០១ត្កុម អងគការកូៃូ
ផែមរយៅឃុាំតាសួសចាំ នួន០១ត្កុម និងត្កុមសិលបៈមហាជនចាំនួន០៤ត្កុម។បានែសពវែាយចាប់ ពាក់ ព័នវធ ិស័យ
ភាពយនា និងវ ីយៃអូ ចាំនួន០២យលើក និងត្ត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីចាំនួន២១យលើក រកយឃើញឌ្ី ស
ោមនរិ ដ្ឋាការចាំនួន២.២៥០បនទេះ ។ ត្ត្ួត្ពិនិត្យសហរមន៍ សិបបកមមអាំពីឬសសី និ ងអញ្ូច ត្ចាំនួន០១យលើក និ ង

ស្ស្ថវត្ជាវចងត្កងត្បវត្ាិសិបបកមមត្រប់ ត្បយភរបាន០១អត្ាបរ។ ត្ត្ួត្ពិ និត្យការដ្ឋក់ តាាំងស្ថាកយីយហា និងផ្ទទាំង
ែាយពាណិជជកមមចាំនួន២២យលើក។ យចញលិែិត្អនុញ្ញញត្យលើកស្ថាកសញ្ញញ និងផ្ទទាំងយីយហាត្រប់ ត្បយភរ ចាំ នួន
១៦កផនាង និងយចញអាជាញប័ ណាៃល់អាជី វករកនុងការត្បរុាំ និងសផមាងសិលបៈចាំ នួន០៩យលើក ។
សស្ចកដស្
ី ននដា
ិ ា ន៖
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ កនុងរយៈយពលមួ យផែយនេះ ានៃាំយណើរការោ៉ា ងសកមម
កនុងកិ ចផច លរកា ការពារ យលើកត្យមកើងយករត្ាំ ផណលសមបត្ាិយបត្ិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី និ ងអរូបី ទាាំងន្នយកដ្ឋាន
ជាំ ន្នញថានក់កណ្ដ
ា ល និង ថានក់ មនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា យហើយយយើងអាចវាយត្ដមាយលើ
ចាំ ណុចមួ យចាំ នួនានជាអារិ៍រឺ ៖
-ការងារោាំពារជួ សជុ លត្បាស្ថរបានៃាំ យណើរការត្រប់ ផែនកជាំ ន្នញកនុងកិចអ
ច ភិរកសជួ សជុ លត្បាស្ថរ

និ ងចងត្កងឯកស្ថរត្បវត្ដិស្ថស្ដសដ

-ន្នយកដ្ឋានជាំ ន្នញ រួមសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា បានែិត្ែាំបយងកើន
ការែសពវែាយសកាានុពលវបបធម៌ ជាត្ិ
បានយលើករឹកចិត្ាៃល់ការបយងកើត្

ពត្ងឹងការែាល់

និ ងបយត្មើ យសវាកមមវបបធម៌ ៃល់វ ិស័យឯកជន

និងបយងកើនែលិត្កមមសិបបកមមវបបធម៌ របស់វ ិស័យឯកជន

និ ង

យដ្ឋយធាន្នបាន

រុ ណភាព រកាបាននូវខានត្ជាត្ិ យៃើមបីនិរនារភាពដនការយធវើអាជី វកមម និងយរសចរណ៍វបបធម៌ ចូ លរួមកាត្់បនាយ
ភាពត្កីត្ក និងអភិ វឌ្ឍយសៃាកិចចជាត្ិ ស្សបតាមពាកយយស្ថាក “វបបធម៌ ជាយសៃាកិចជា
ច ត្ិ” ជាក់ ផសាង ន្នយកដ្ឋាន
ស្ថរមនទីរ ន្នយកដ្ឋានបុរាណវត្ាុ ន្នយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនា ន្នយកដ្ឋានសិរិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិរិ ធត្បហាក់

ត្បផហល ន្នយកដ្ឋានយសៀវយៅ និងការអាន និ ងត្ចកយចញចូ លផត្មួ យផៃលែាល់យសវាកមមវបបធម៌ ដនយែត្ា
យសៀមរាប បាត្់ៃាំបង កាំពង់ ឆ្នាំង និ ងយែត្ាត្កយចេះ ានៃាំយណើរការជាត្បត្កត្ី កនុងការបយត្មើ យសវាកមម និងែាល់
យសវាកមមជូនយភញៀវយរសចរណ៍ និងអត្ិ លិជន ផៃលត្បកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ។
ទ្ិស្សៅត្ប្ច ាំខែ ស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ យែត្ដបន្នទយានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លត្កុមត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុ ក យែត្ដកាំពង់ ធាំ
-យរៀបចាំ រយត្ាងសយន្ដងាគេះបន្នទន់ ត្បាស្ថរត្ពេះសទឹង យែត្ាត្ពេះវ ិហារ
-យត្ត្ៀមយធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យត្កុមហ៊ាុនKIRI Travelពី ការងារយបាេះត្ង់ យៅត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ
-យត្ត្ៀមជួបជាមួ យត្បធានអងគការG.H.Fយៃើមបីពិនិត្យលរធភាពឲ្យអងគការជួ យអភិ រកសលមយរាងរងរី៣ផែនក
មុ ែខាងយជើ ងត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ
-បនដចុេះបញ្ជីស្ថរយពើភណឌវត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាត្ិ និ ងស្ថរមនទីរយែត្ដ

-បនដចុេះត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងែដល់ជាំនួយបយចចកយរសអាំ ពីការងារអភិ រកស ការយរៀបចាំដ្ឋក់ តាាំងពិ ព័រណ៌ និ ង
ការចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឌវត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរតាមយែត្ដ

-បនាការពិ និត្យ ការត្បមូលែាាំុ និងចងត្កងឯកស្ថរកាច់ ចាាក់ ផែមរភារ២ និងសាភរៈយត្បើ ត្បាស់ត្បជា

ពលរៃាផែមរភារ២
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-បនាកិចចសហការជាមួ យរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាកបបរយលមើសភាពយនា-វ ីយៃអូ

កនុងការត្ត្ួត្
ពិ និត្យ និងានវ ិធានការចាំយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនាោមនរិ ដ្ឋាការពី ត្កសួងវបបធ៌ម និ ងវ ិចិត្ត្សិលប:
-ស្ស្ថវត្ជាវ និ ងយរៀបចាំយសចកាីត្ពាងវ ិយស្ថធនកមមយលើអនុត្កឹត្យយលែ៦៣ អ.ន.ត្ក.ប.ក
-យរៀបចាំ ឯកស្ថរពាក់ព័នយធ ៃើមបីែលិត្វ ីយៃអូឯកស្ថរសាីពី “ ផលបងចត្ត្ងគ ”
-យត្ត្ៀមសផមដងសិលបៈរសសនី យភាពបយត្មើត្ពឹត្ិ កា
ដ រណ៍សាំខាន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-បនដហាត្់ សម និងសិកាស្ស្ថវត្ជាវសត្ាប់ ត្យមាើងស្ថនដៃសិលបៈរសសនី យភាព
-បនាការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុរាណវ ិរា ។
យសចកដីៃូចបានយោរពជត្ាបជូនខាងយលើ

សូម

ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី

រីសកា
ី ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី យមតាដត្ជាបជារបាយការណ៍ ។
សូម ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី យមតាដររួ លនូ វការយោរពៃ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំពីន្នងែញាំុ ។

រដាមស្ដនដី

ចមាងជូន ៖
-ែុរទកាល័យសយមដចន្នយករៃាមន្ដនដី
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ យរសចរណ៍ ត្ពឹរធសភា
-រណៈកមមការរី ៧ រៃាសភា
-រីសីកា
ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី (ន្នយកដ្ឋានសរុប)
-ត្កសួងផែនការ (វ ិរាស្ថានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-ត្កុមសយងកត្ការយសៃាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (រីសីកា
ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី)
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ
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រៃាមន្ដនដីររួលបនទក
ុ

